
ZÁPIS 

z 22. zasedání školské rady konaného dne 18. 6. 2014 

Přítomní členové ŠR: 

Mgr. Rostislav Naď, Ing. Bohumil Rundt, Jana Machálková, Milan Slíva, Mgr. Martin 

Němec, Mgr. Tereza Třuslová 

Ostatní přítomní: Mgr. Helena Nováková- ředitelka školy, Mgr. Alena Gomolová – 

výchovná poradkyně 

Program: 

1.   Zahájení 

2.   Přijímací řízení a přijetí žáků na střední školy ve školním roce 2014/2015, Mgr. 

Alena Gomolová (výchovná poradkyně školy) 

 - speciální předmět pro budoucí výběr povolání v rámci 9. ročníku – Praktický svět práce 

 - Návštěva informačního poradenského střediska při Úřadu práce – 8. ročník 

 - akce pro 9. ročník – Technika nás baví, exkurze do firem, návštěva odborných středních 

škol, workshopy, soutěž Řemeslo má zlaté dno – 3. místo 

 - přijímací řízení na střední školy – testováno firmou Cermat – zaznamenán trend, že se 

žáci hlásili na soukromé střední školy, aby se vyhnuli přijímacímu řízení a zároveň 

s horšími známkami pronikli na maturitní obory 

Číselná statistika:  

- Odešlo 59 žáků – 49 z devátého ročníku, 1 žák ze sedmého ročníku a 9 žáků z 5. 

Ročníku 

- 16 z nich si vybralo soukromé školy, 42 maturitní obory, 8 výuční list, 15 odešlo na 

čtyřletá gymnázia, 9 na osmiletá gymnázia, 3 na umělecké obory 

- Do prvních tříd je zatím zapsáno 36 žáků pro následující školní rok 

- V šestém ročníku je zatím 33 žáků pro následující školní rok 

3. Zhodnocení školního roku 2014/2015, Mgr. Helena Nováková (ředitelka školy) – 
poděkování za spolupráci s vedením školy, výroční zpráva pro školní rok 2014/2015 

bude schválena na dalším jednání ŠR v rámci nového školního roku 

4. Diskuse – podněty do dalšího jednání ŠR, kde bude představen nový ředitel školy 

- Informace o pojištění školy – odpovědnost vůči žákům 

- Pořádek ve třídách – technická údržba a úklid kolem interaktivních tabulí 

- Přejmenování školy – diskuse s novým vedením školy 

- Sečení areálu školy v dopoledních hodinách – problémy alergických dětí – podnět 

k zástupcům zřizovatele 

5. Závěr 

Zapsal předseda ŠR Mgr. Martin Němec 



 

 


